Cabinplant A/S

side 1 af 2

Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens procedurer for
animalske vareprøver for 3.land. Virksomheden har ansøgt om
Roesbjergvej 9

en generel tidsbegrænset vareprøvetilladelse og har
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arbejdsgange for ansøgning om partispecifikke
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vareprøveerklæringer. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at virksomheden overholder de specifikke
betingelser for indførsel af animalske vareprøver.
Virksomheden anvender udelukkende de animalske vareprøver
til afprøvning i maskiner på adressen og virksomheden rengør
maskinerne efter endt afprøvning med rengøringsmiddel der er
egnet til formålet. Ingen anmærkninger.Følgende er
konstateret: Virksomheden har ikke anvendt
desinfektionsmiddel efter rengøring af maskiner anvendt til
afprøvning med animalske vareprøver modtaget fra 3. land
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samt har afsendt emballage og rester af animalske vareprøver
som kat. 3 affald. Forholdet vurderes under de foreliggende
omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse. Vejledt
generelt om reglerne for desinfektion og om reglerne for
destruktion.
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Kontrolleret opbevaring af beholdere til animalsk affald
udenfor hal 3 og at virksomhedens område er låst af om
natten. Ingen anmærkninger.
Under tilsynet bestilte virksomheden nye affalds beholdere til
animalsk affald til destruktion.
Emballage m.v.: Fulgt op på indskærpelse fra forrige
kontrolbesøg. Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomheden
har udarbejdet en skabelon til overenstemmelses erklæring på
projekt niveau af dele af produktlinien, der kommer i kontakt
med fødevarer. Der er en generel forside med henvisning til
lovgivning, udsteder af erklæring og underskrift, tegning af
produktlinien med henvisning til liste med enkeltdele samt
afkrydsningsskema med alle enkeltdele, lovgivning og
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fødevaretyper. Ingen anmærkninger. Derudover er der separat
overenstemmelses erklæring på alle enkeltdele, der gives med
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produktlinien alt efter afkrydsning i afskrydsningsskema. Ingen anmærkninger.
Stikprøvekontrolleret en overenstemmelses erklæring på en enkeltdel af plast for specifik migrationsgrænse,
dual use additiver og anvendelsesoplysninger. Ingen anmærkninger
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